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SPECIÁL
Vážení přátelé,
ve středu 13. listopadu jsme pořádali již 5. ročník Setkání bez hranic. O tomto tradičním
odpoledni bychom vás chtěli podrobně seznámit v tomto mimořádném vydání
Stroomovin, ve Speciálu.
Uživatelé a zaměstnanci Stroomu Dub.

SRPEN VE STROOMU
Na Setkání bez hranic jsme se začali
připravovat již v srpnu. Proč tak brzy?
Přijel za námi prachatický fotograf Jiří
Fuchs se svým aparátem. Také nás
navštívila kadeřnice, která dokázala
vykouzlit děvčatům skvělé účesy, a
samotné fotografování mohlo začít. Byl to
krásný zážitek.

Nakonec jsme si každý napsal i něco zajímavého o sobě, abyste se o nás dozvěděli více. Tyto
informace budou použity společně s konečnými fotografiemi k vydání knihy „Ohlédnutí ve
Stroomu“, která bude pokřtěna právě na pátém ročníku Setkání bez hranic.

ZÁŘÍ A ŘÍJEN VE STROOMU

V. ROČNÍK
SETKÁNÍ BEZ HRANIC 2013

Blíží se již pátý roční tradičního Setkání bez
hranic. A jestli se už těšíme? Určitě a
strašně moc…
Bylo nebylo, žil jednou jeden a jednou
jedna…. a žili spolu šťastně až do konce
svých dní… Tak takhle nějak začíná skoro
každá pohádka. A proč se tu zmiňujeme o
pohádce? Odpověď je velmi jednoduchá.
Tematicky je tento ročník zaměřen na
pohádky.

Rok se s rokem sešel a my, jak už z úvodu
víte, jsme pořádali již 5. ročník Setkání bez
hranic. Tentokrát se zábavné středeční
odpoledne
13.
listopadu
neslo
v pohádkovém stylu. Celým programem
nás prováděla sama víla Pohádka a
nechyběl zde ani Večerníček, který přijel
na koloběžce.

A pohádky u nás máme všude. Povídáme
si o různých pohádkových postavách.
Kreslíme Makovou panenku, ježibaby,
princezny, Červenou Karkulku… A opravdu
je to u nás někdy jako v pohádce. Ale
máme i plné ruce práce - připravit
jmenovky pro pozvaná zařízení, jmenovky
pro porotu, pomáháme vyrábět ceny pro
soutěžící… A k tomu všichni poctivě
trénujeme naše pohádkové vystoupení,
které … Ale to vám prozradíme později.

POZVANÁ A ZÁROVEŇ
ÚČINKUJÍCÍ ZAŘÍZENÍ

POHÁDKOVÁ
VYSTOUPENÍ

Naše pozvání tradičně přijali Horizont o. s.
Písek, DOZP Sociální pohoda o. p. s.
Javorník, středisko Diakonie a misie Církve
československé
husitské
Nazaret
Borovany, DOZP Bystřice nad Úhlavou a
nově i Denní stacionář ze Strakonic.

A jakými pohádkovými vystoupeními se
reprezentovala účinkující zařízení?
Horizont o. s. Písek - pohádkou
O Budulínkovi
DOZP Sociální pohoda o. p. s. Javorník pohádkou O Červené Karkulce
středisko Diakonie a misie Církve
československé
husitské
Nazaret
Borovany - pohádkou O Červené Karkulce
DOZP Bystřice nad Úhlavou - pohádkami
z Večerníčků
Denní stacionář ze Strakonic - scénickým
tancem Stmívání
STROOM Dub o. p. s. - pohádkou
O Otesánkovi

ČLENOVÉ HODNOTÍCÍ
POROTY
Výkony každého zařízení hodnotila
sedmičlenná porota.
1/ ARNOŠT PETRÁČEK - paraolympionik mistr světa v plavání
2/ LUKÁŠ VACULÍK - známý filmový
herec
3/ VÁCLAV NOVÁK - starosta Městyse
Dub u Prachatic
4/ ANDREA TAJANOVSKÁ radní
města Prachatice
5/ ZDEŇKA HRŮZOVÁ - předsedkyně
MO SD Prachatice
6/ VLADIMÍRA ČAPKOVÁ - za Městské
divadlo Prachatice
7/ RABENHAUPTOVÁ HANA - za Městský
úřad Prachatice

VÝSLEDKY V. ROČNÍKU
SETKÁNÍ BEZ HRANIC
Porota měla velmi těžký úkol - vybrat
nejlepší vystoupení
ze
šesti
účinkujících zařízení.
Nakonec se rozhodla udělit 1. místo nám,
STROOMu Dub o. p. s. za nacvičenou
pohádku O Otesánkovi. Na krásném
druhém místě skončili naši noví kamarádi
ze Strakonic se svým scénickým tancem –
Stmívání. Třetí místo obsadili herci
z Nazaretu
Borovany
s perfektně
nacvičenou zpívanou pohádkou O Červené
Karkulce. O čtvrté místo se rozdělili
herečky a herci ze Sociální pohody
Javorník, z DOZP Bystřice nad Úhlavou a
z Horizontu Písek. Všichni nemůžeme být
první, důležité je, že jsme strávili příjemné
odpoledne plné zábavy se svými kamarády
z různých zařízení. Na památku všichni
účinkující dostali námi zhotovenou
keramickou pokladničku ve tvaru jablíčka
a tašku plnou sladkostí a drobných
maličkostí.

KŘEST KNIHY „OHLÉDNUTÍ
VE STROOMU“
Po vyhlášení a předání cen se slova ujala
paní ředitelka, aby spolu s Lukášem
Vaculíkem a Arnoštem Petráčkem pokřtila
naši novou
knihu ,,Ohlédnutí ve
STROOMu“, knihu složenou ze snímků
uživatelů STROOMu, které pro nás nafotil,
jak jsme vás již seznámili na začátku
Stroomovin, pan Jiří Fuchs.

No a zábava mohla začít. DJ Grigorij
odstartoval dlouho očekávanou diskotéku
spolu s karaokem a parket se nám zaplnil
během několika vteřin.

PODĚKOVÁNÍ
Na závěr chceme poděkovat všem
účinkujícím zařízením, která se svými
pohádkovými vystoupeními postarala o
skvělou zábavu, a občanskému sdružení
Horizont Písek za dodané odměny
vystupujícím zařízením. A zároveň velký
dík patří i sponzorům – Městysi Dub a
Městu Prachatice, kteří nás podpořili.

A NĚKOLIK FOTOGRAFIÍ
NA ZÁVĚR

